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منظمة تمكٌن المجتمع من اجل التقدم (سٌبو)  ،جوبا
وكالة الثقافة المفتوحة والتحول الحاسم (روغ)  ،برلٌن

-------------------------------------------------مبادئ توجٌهٌة بشأن تقارٌر
خطاب الكراهٌة  -نصائح عملٌة للصحفٌٌن
---------------------------------من تؽطٌة تظاهرة لتحلٌل تؽذٌة التوٌتر  ،جزء من العمل
الصحفً هو أن ٌقدم ما قٌل .لكن فً بعض األحٌان
الناس ٌقولون أشٌاء مروعة  .إلى أي مدى ٌجب أن
ٌذهب الصحفً عند اإلبالغ عن خطاب الكراهٌة؟
كصحفٌٌن ،معظمنا واجهنا خطاب الكراهٌة فً بعض
االوقا  ،سواء كان سٌاسٌا الصٌاح بهتافا عنصرٌة
فً تجمع انتخابً ،ؼناء المحتجٌن الؽاضبٌن تحط
بأؼانً عن المجموعة العرقٌة المجاورة،

خطاب الكراهٌة مقابل حرٌة التعبٌر
خالل فترا معٌنة ،مثل حمال االنتخابا
المؤسسا اإلعالمٌة تلعب دور مهم فً توزٌع
رسائل سٌاسٌة وٌعتقد بعض الصحفٌٌن أنه من خالل
عدم تقدٌم التقارٌر بالكلما الفعلٌة التى قالها
السٌاسً حتى لو كان بؽٌضة  ،فهً ال تسمح لذاك
الشخص الحق فً أن ٌستمع إلٌه .علی رؼم من ان
هذا شخص لدٌه الحق فً التعبٌر عن أنفسهم،هذا ال
ٌعنً انك ملزم بتوفٌر منبرا لنشر تعلٌقا هجومٌة
وحاقدة حول مجموعة معٌنة.

أو زعٌم دٌنً بارز بؽٌة تشوٌه سمعة أدٌان اآلخر فً الفٌسبوك .والسؤال هو ،كٌؾ ٌمكننا القٌام بمهمتنا
باإلبالغ عن الحقائق دون إستخدام لسان الحال لنشر تعلٌقا حارقة وإثارة الكراهٌة وربما العنؾ؟

إذا كن ارٌد إعداد تقرٌر ،ما ٌنبؽً أن أضعه فً عٌن االعتبار؟
*هل تحتاج إلى اإلبالغ حرفٌا بالضبط ما قٌل؟ التفكٌر فً اإلبالغ عن حقٌقة التصرٌحا الملتهبة دون نقال مباشرا على الشخص
*إذا كن فً حالة حٌث ٌتم التعبٌر عن الرسائل التحرٌضٌة ،اطلب من شخص لتبرٌر لماذا قالوا هذه التصرٌحا
* تحصل على ردود الفعل المنتقدة من أولئك الذٌن ٌحضرون هذا الحدث •
*تحصل على ردود الفعل المنتقدة من الشخصٌا المؤثرة او ذا الثقل فى المجتمع للتأكٌد على أن االراء الحاقدة لن تجر أحد.
*إضاؾ سٌاق إلى التقرٌر الخاص بك (كما ٌنبؽً على أي حال كصحفً جٌد  ،هذا الشخص قدم التصرٌحا ٌحاول لف االنتباه بعٌدا •
عن مشاكل أخرى؟ اذا كان هناك محلل ٌمكنك أن تطلبه لتفسٌر نواٌا الشخص صانع مثل هذه التعلٌقا ؟ ٌمكنك إعطاء بعض المعلوما
األساسٌة للتوتر بٌن مجموعا معٌنة (مثل الجفاؾ ٌصنع ندرة المٌاه)
*إذا كان أي من التعلٌقا تدعً أنها ترتكز على الحقائق ،تحقق من صحة تلك الوقائع• .
*االبتعاد عن لؽة اإلثارة فً تقرٌرك •

2|r0g_agency | publications | workshop materials | #defyhatenow 2016

تمرٌن 1
*تخٌل أنك سٌاسً فً بلدة خٌالٌة ،أخلق شخصٌة وهمٌة وسٌنارٌو
*اكتب  2-1فقرات بٌان فاحش جدا ،مع المحتوى الذي ٌمكن أن ٌحرض على الصراع
*بعد ذلك ،فكر فً نفسك كصحفً الذي بلػ عن هذا الكالم من قبل السٌاسً
*أكتب تقرٌر حرفً تقلٌدي الذي ٌؽطً بالضبط ما قٌل
*بعد ذلك قم بإعادة كتابة هذه المعلومات نفسها ،مع اتباع نهج حساس لمزٌد من الصراع
*وأخٌرا ،أكتب التقرٌر كخطاب ملتهب فً أفضل طرٌقة ممكنة
*بدال من ذلك استخدم المثال المقدم فى تمارٌن  2و  3من هذا التمرٌن

أمثلة
)(1إعداد التقارٌر التقلٌدٌة (ؼٌر موصى به )
دعا زعٌم الحزب الوطنً ولٌام سمٌث شعب إٌتً بالدٌدان النتنة التى تجب ان تعود
وتعٌش فً الثقوب التى تسلل منها .متحدثا خالل زٌارة حملة لقرٌة رٌفرساٌد ،قال سمٌث ان تجار إٌتً
أخذوا الوظائؾ بعٌدا عن شعبه ،وٌنبؽً سحق الطفٌلٌا باألقدام وتحرق أعمالهم.
وقال الزعٌم أنه إذاما انتخب ،فبكل تأكٌد جمٌع الوظائؾ فً المنطقة سوؾ تكون لشعب أتو  ،وعلى شعب
إٌتً تسلٌم أعمالهم للحكومة .وخالل كلمته ،وعد أٌضا ببناء مدرسة جدٌدة للقرٌة
مثال (( )2أحسن)
خالل زٌارة حملة لقرٌة رٌفرساٌد ،أهان رئٌس الحزب الوطنً ولٌام سمٌث شعب إٌتى عن طرٌق االشارة
إلٌهم بالدٌدان .وقال زعٌم حزب االتحاد ؼابرٌٌل تٌمى أن كلما سمٌث كان (عنصرٌة) و(ؼٌرمسؤولة) ،
(تصرٌحاته تحد على االبادة الجماعٌة ) أضاؾ تٌمى  ،فً اشارة الى دعوة سمٌث للعنؾ ضد الشعب إٌتً،
قال تٌمى ان بالده مفتخر بنفسه على تنوعه وقدرة الناس على العٌش معا بسالم .واضاؾ تٌمى (ٌتعٌن على
الساسة دعم الوحدة الوطنٌة بدال من محاولة تمزٌقها) .القروٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً قرٌة رٌفرساٌد اتفقوا ،كاس
ضو صاحبة متجر قال لدٌها العدٌد من الزبائن واألصدقاء فً قرٌة إٌتً المجاورة.
مثال (( )3أفضل)
األتو فً قرٌة رٌفرساٌد ؼاضبون بعد استخدام زعٌم الحزب الوطنً ولٌام سمٌث خطاب انتخابً إلهانة شعب
إٌتً " .ؼٌر مصدق إن السٌاسً فً بلد مسالم مثل بلدنا ٌحاول اثارة التوتر العرقً قبل االنتخابا " .قال
مختار القرٌة أوؼسطٌن سامو ( ،نحن نعٌش جنبا إلى جنب مع شعب إٌتى فً سالم وهذا لٌس على وشك
التؽٌٌر).وتقول كاس ضو صاحبة متجر فى أن لدٌها العدٌد من العمالء واألصدقاء فً قرٌة إٌتً المجاورة ،
وقال أنها حضر تجمع الحزب الوطنً ألنها أراد أن تعرؾ المزٌد عن ما سمٌث قد ٌفعل للقرٌة إذا تم
انتخابه(.لم ٌذكر أي شًء عن الجسر الذى نحتاجه هنا) قال ضو .وصدم آخرٌن فً القرٌة من تصرٌحا
سمٌث أن إٌتً طفٌلٌا ٌنبؽً
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سحقها تح األقدام .كما هدد سمٌث باستخدام العنؾ ضد التجار إٌتى فً المنطقة .وردا على تصرٌحا
سمٌث ،قال العب كرة القدم الوطنى ٌوشٌا ماٌرز ،المنتمى إلٌتً ،السٌاسً كان ٌحاول تحوٌل االنتباه بعٌدا عن
فشل حزبه لفعل أي شًء للشعب فً قرٌة رٌفرساٌد خالل فترة والٌته الحالٌة كسٌاسً .
تمرٌن 2
اختر مقالة فً صحٌفة أو قصة تحتوي على خطاب الكراهٌة وإعادة كتابتها لتعكس
منظورا أكثر توازنا ،ؼٌر ملتهبة .

حتى عندما ٌكون الوق شحٌحٌ ،جب على المراسلٌن والمحررٌن الوقؾ للحظة للحكم على التأثٌر المحتمل
للهجوم الملتهب المحتوى  .مخاطر خطاب الكراهٌة فً الصحافة معروفة جٌدا وفً أجزاء كثٌرة من العالم
كان لها عواقب وخٌمة .فً أفرٌقٌا ،على سبٌل المثال ،أصبح بعض الصحفٌٌن جنود مشاة للدعاٌة والصراع.
لقد لعب العدٌد منهم دور مؤسؾ فً الصراعا اإلقلٌمٌة ،وفً بعض الحاال القصوى  -فً رواندا وكٌنٌا،
على سبٌل المثال – ساهموا فً أعمال عنؾ ال ٌوصؾ بٌن المجتمعا  .كلما ٌتم التالعب بوسائل االعالم من
قبل السٌاسٌٌن وؼٌرهم فً الدفاع عن البالد ،الثقافة ،الدٌن والعرق ،لدٌهم القدرة على إحداث ضرر .حتى
أفضل الصحفٌٌن ٌمكن فً بعض األحٌان ،عن ؼٌر قصد ،أن ٌلحقوا ضررا عندما ٌقدموا تقرٌرا او القصص
المثٌرة للجدل خارج السٌاق .فاشل المبدأ فً ؼرفة األخبار
وسوء فهم التأثٌر المحتمل للكلما والصور ٌمكن أن ٌؤدي أعمال الصحافة الى تشجٌع على الكراهٌة والعنؾ.
فً حٌن أن معظم الصحفٌٌن ٌفهمون أن علٌهم واجب لقول الحقٌقة وتقدٌم تقرٌر حول ما ٌقال والذي ٌقول ذلك،
فإنها كثٌرا ما تفشل فً تحقٌق التوازن بٌن هذه المسؤولٌة ضد المبدأ األساسً المعترؾ بها على نطاق واسع
آخر من الصحافة ،والتً هً للحد من الضرر .ولكن كٌؾ للصحفٌٌن الحكم على ما هو مقبول وما هو ؼٌر
محتمل؟ وكٌؾ تضمٌنها فً روتٌن العمل الٌومً وسٌلة لتقٌٌم ما ٌهدد؟ الٌجاد وسٌلة من خالل حقل األلؽام هذا
ٌجب على الصحفٌٌن أن ٌأخذوا فً االعتبار السٌاق األوسع الذي ٌعبر الناس عن أنفسهمٌ .جب أن ٌركزوا
لٌس فقط على ما ٌقال ،ولكن ما هو المقصود .انها لٌس مجرد مسألة قانون أو سلوك مقبول اجتماعٌا .انها
مسألة ما إذا كان الخطاب ٌهدؾ إلى ضرر اآلخرٌن  ،وال سٌما فً لحظا عندما ٌكون هناك تهدٌد العنؾ
فورا .
الخمس نقاط التالٌة هى الختبار تعبٌر الصحافة فً سٌاق الحدٌث قد تم تطوٌرها من قبل المستشارٌن بشبكة
الصحافة األخالقٌة  ،وٌستند على المعاٌٌر الدولٌة .وٌسلط التقرٌر الضوء على بعض األسئلة المطلوبة فً
جمع وإعداد ونشر األخبار والمعلوما التً من شأنها مساعدة الصحفٌٌن والمحررٌن لوضع ما ٌقال والذي
ٌقول فى سٌاق أخالقً
األول :موقؾ أو حالة المتحدث
تمرٌن 3
إختار القصة أو المادة التً نشرت مؤخرا  ،الصحفٌٌن ووسائل اإلعالم محاصرٌن بشكل منتظم من قبل
قادة وسائل اإلعالم والدهاء والسٌاسٌٌن عدٌمً الضمٌر
وتحقق محتوى ضد نقاط االختبار الخمسة
والمجتمع  .هؤالء المستخدمٌن المهارة لوسائل اإلعالم
التالٌة
مثٌرٌن للخالفا والشقاق فً دعم األفكار المسبقة الخاصة
بهم واآلراء المتعصبة واالعتماد على وسائل اإلعالم إلعطاء تؽطٌة المطالبا واآلراء المثٌرة بهم مهما كان
حارقة لهم.
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ٌتعٌن على الصحفٌٌن والمحررٌن فهم أن مجرد شخص ما ٌقول شٌئا فاحش ال ٌعنى هذا جعله من األخبار.
الصحفٌون ٌجب ان ٌنظروا فً السٌاق الذي جاء به وحالة وسمعة الذي ٌقول ذلك .سٌاسً مثٌر للمشاكل وهو
بارع فً التالعب بالجمهور ٌجب أن ال ٌحصل على التؽطٌة اإلعالمٌة لمجرد أنه خلق مناخ سلبً أو إجراء ال
أساس لها وتعلٌقا مثٌرة للجدل .عندما ٌنخرط الناس الذٌن هم لٌسوا من الشخصٌا العامة فً خطاب
الكراهٌة ،من الحكمة أن نتجاهلهم تماما.حتى عندما ٌكون الناس من الشخصٌا العامة على وسائل اإلعالم
التأكد من أنهم ال ٌلفتون انتباه ال مبرر له من السٌاسٌٌن وؼٌرهم من أصحاب النفوذ الذٌن هدفهم الوحٌد خلق
مناخ سلبً تجاه الناس الذٌن ٌنبؽً احترام حقوقهم،ال سٌما من الفئا الضعٌفة والمهمشة .ؼالبا ما ٌتم إدراج
هذه الحقوق فً ظل الضمانا الدستورٌة فً الداخل وعلى الصعٌد العالمً على وجه الخصوص ،وٌجب على
الصحفٌٌن التدقق فى المتحدثٌن وتحلٌل أقوالهم ،ودراسة الوقائع ومطالباتهم ،والحكم بعناٌة النٌة وأثر
مداخالتهم .انها لٌس مهمة الصحفٌٌن فً اتخاذ مواقؾ مضادة ،ولكن ٌجب اختبار االدعاءا والوقائع ،أٌا
كان من ٌتحدث .
الثانً :وصول الخطاب
المحادثة الخاصة فً المكان العام ٌمكن أن تشمل اآلراء التً ال توصؾ ،ولكن ال ضرر ضئٌل نسبٌا ولٌس
بالضرورة خرق اختبار خطاب الكراهٌة .أن ٌتؽٌر إذا تم نشر الخطاب من خالل وسائل اإلعالم الرئٌسٌة أو
اإلنترن على الصحفٌٌن أٌضا أن النظر فً وتٌرة ومدى التواصل  -أنها لٌس لحظٌة ،فاصل قصٌر مفرط
من القدح والكراهٌة ،أم أنها تتكرر بشكل متعمد ومستمر؟ اإلجابة على السؤال من أهمٌة األخبار والنٌة قد
تساعد من خالل النظر فً ما إذا كان هناك نمط من السلوك أو إذا كان حادث لمرة واحدة .التكرار هو مؤشرا
مفٌدا من استراتٌجٌة متعمدة لتولٌد العداء تجاه اآلخرٌن ،سواء على أساس شكل العرقً أو العنصري أو الدٌنً
أو آخر من أشكال التمٌٌز
الثالث :أهداؾ الخطاب
عادة ،الصحفٌٌن االخالقٌٌن والمحررٌن المطلعٌن قادرٌن على التعرؾ بسرعة ما إذا كان والمقصود من
الخطاب للمهاجمة عمدا أو لتقلٌل من حقوق اإلنسان لألفراد والجماعا  ،وٌنبؽً أٌضا أن ٌعرؾ ما إذا كان
هذا الخطاب ٌخضع لعقوبا جنائٌة أو ؼٌرها .
كجزء من عملٌة تقدٌم التقارٌر ،على الصحفٌٌن والمحررٌن مسؤولٌة خاصة لوضع الكالم فً سٌاقه الصحٌح
 الكشؾ واإلبالغ عن ما هً أهداؾ المتكلم.األسئلة األساسٌة التى ٌجب طرحها هً :ما هً الفوائد التً تعود على المتكلم ومصالح التى ٌمثله او تمثله؟ من
هم ضحاٌا الخطاب وما هو التأثٌر علٌهم ،سواء كأفراد داخل مجتمعهم؟
الرابع :محتوى وشكل التعبٌر
على الصحفٌون ان ٌحكموا على ما إذا كان الخطاب إستفزازي ومباشر ،فى اى شكل ٌتم ذلك ،واألسلوب الذي
ٌتم تسلٌمها .الكثٌر من الناس لدٌهم األفكار واآلراء الهجومٌة .هذا لٌس جرٌمة،وانها لٌس جرٌمة لجعل هذه
آراء الجمهور (على سبٌل المثال .على الشبكا االجتماعٌة) ،ولكن الكلما والصورالتً ٌستخدمونها ٌمكن أن
ٌكون مدمرا إذا كانوا ٌحرضون اآلخرٌن على العنؾٌ .حتاج الصحفٌون أن ٌسألوا أنفسهم :هل هذا الكالم أو
التعبٌر خطٌر؟ ٌمكن أن ٌؤدي إلى المحاكمة بموجب القانون؟ هل تحرض على العنؾ أو التروٌج لتكثٌؾ
الكراهٌة تجاه اآلخرٌن؟ قد ٌستحق ان ٌكون من األخبار لو ان احدا استخدم الخطاب الذي ٌمكن الحصول فٌه
على مشاكل مع الشرطة ،إال أن الصحفٌٌن ٌجب أن ٌكونوا حذرٌن اٌضا فى انهم ٌمكن أن ٌجدوا انفسهم فى
مواجهة المحاكمة بتهمة النقل عن ذلك
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الخامس :المناخ االقتصادي  ،االجتماعً ،والسٌاسً
الخطاب الذي ٌشكل خطرا أو مثٌر للجدل ٌنشأ وال سٌما فً األوقا الصعبة ،والتوترا االجتماعٌة الحادة
والسٌاسٌٌن هم فً حالة حرب مع بعضهم البعضٌ .تعٌن على الصحفٌٌن أن ٌأخذوا بعٌن االعتبار الجو العام
فً الوق الذي ٌبذل فٌه الخطاب .على الصحفٌون ان ٌحكموا على ما إذا كان التعبٌر ؼٌر عادلة ومعقول فً
ظروؾ الواقع القائم
ٌنبؽً أن ندرك السٌاق بما فً ذلك حٌثما وجد أنماط التمٌٌز ضد العرقٌة وؼٌرها من الجماعا  ،بما فً ذلك
الشعوب األصلٌة واألقلٌا  .حٌث لدٌنا الشك فً مباشرة نقل الخطاب البؽٌض قد ٌكون من المفٌد إلبالغ
التعلٌقا المهٌنة المقدمة دون تكرار الشروط المحددة لإلهانة  .ومن المهم للصحفٌٌن لٌسألوا أنفسهم :ما هو
تأثٌر هذا على الشعب مباشرة تتأثر بالكالم؟ هل هم قادرون على استٌعاب الكالم فً شروط األمن النسبً؟ هل
هذا هوالتعبٌر المصمم أو الهادؾ لجعل األمور أسوأ أو أفضل؟ من الذي ٌتأثر سلبا بالتعبٌر
قائمة مرجعٌة للتسامح
-1عند التعامل مع القصص حٌث ٌتم فٌها استخدام
خطاب الكراهٌة السٌاسى فمن األهمٌة بمكان عدم
اإلثارة:
سوؾ ٌسأل الصحفٌٌن األخالقٌٌن:

تمرٌن 4
شارك مقال أخبارى أو قصة من تمرٌننا السابق مع
عضو آخر فً المنظمة أو ورشة العمل
تأكد من أنه ٌحقق القائمة المرجعٌة التالٌة للتسامح
والمعاٌٌر والوضوح.
قد ٌكون من الفاحش ،ولكن هل تستحق النشر؟
ما هو القصد من المتحدث؟
ماذا سٌكون تأثٌر النشر؟
هل هناك خطر من تأجٌج المشاعر والتحرٌض على العنؾ؟
هل الخطاب حقٌقة وافى لمطالبا االختبار؟
 -2فً جمع وتحرٌر المواد المثٌرة للجدلٌ ،تعٌن على الصحفٌٌن تجنب التسرع فً النشر .ومن المفٌد التوقؾ،
ولو لبضع لحظا  ،للعكس على محتوٌا القصة
علٌنا تجنب الكلٌشٌها والقوالب النمطٌة؟
هل سألنا من جمٌع األسئلة ذا الصلة والضرورٌة؟
هل كنا حساسٌن لجمهورنا؟
وهل نحن كنا معتدلٌن فً استخدام اللؽة؟
هل الصور تروي القصة دون اللجوء إلى العنؾ واستراق النظر؟
علٌنا استخدام مصادر متنوعة تشمل أصوا األقلٌا ذا الصلة؟
هل تفً بالمعاٌٌر المنصوص علٌها فً قوانٌن التحرٌر واألخالقٌة؟
 -3نظرة واحدة للماضً وللحظة من التفكٌر هو المفٌد دائما قبل الضؽط على زر النشر :
هل فعلنا العمل الجٌد؟
هل هناك أي شكوك مزعجة؟
وأخٌرا ،أود أن أسأل زمٌل؟

الصحفً األمن والدعم  /مشروع انترنٌوز (الصراع ووسائل اإلعالم)2114-2112
المشروع ،الذي ٌهدؾ إلى دراسة دور وسائل اإلعالم فً التحرٌض أو تخفٌؾ العنؾ والفظائع من خالل أربعة
أنشطة  )1 :رصد وسائل اإلعالم فً كٌنٌا ،قٌرؼٌزستان ،وبورما لتحدٌد خطاب الكراهٌة المحرض على
العنؾ؛  )2إنتاج مجموعة أدوا عن الصراع والصحافة الحساسة للصحفٌٌن العاملٌن فً حاال العنؾ
الوحشً )3 .إنتاج ورقة تحلٌل االتصاال الرقمٌة والصراع الدٌنامٌكً فً المجتمعا الضعٌفة؛  )4إنتاج
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فصال مشترك مع مؤسسة فرٌدوم هاوس عن خطاب الكراهٌة ووسائل االعالم عن ادو المعونة االمرٌكٌة
لمنع الفظائع .
تدرٌب فوجو ٌحتاج لطرٌقة تقٌٌم وتستخدم فً ورشة العمل تقوم على الملكٌة المحلٌة ،توفر لوسائل اإلعالم
فً جنوب السودان مع وجود إمكانٌة لصٌاؼة احتٌاجاتهم المناسبة فً العمق ،بؽض النظر عن أجندا
وأولوٌا الجها المانحة وؼٌرها من الجها الفاعلة الوطنٌة والدولٌة .هناك بالفعل ملل بٌن الصحفٌٌن
السودانٌٌن الجنوبٌٌن تجاه ما ٌسمونه (التدرٌبا حالة وجٌزة) المدربٌن الدولٌٌن ٌأتون وٌنتجون ورشة عمل
لمدة ٌومٌن ،وٌرجعون  -موفرٌن العدٌد من الدورا التدرٌبٌة القصٌرة المماثلة مع عدم وجود تقدم فً الوق
المناسب.
 -1إعداد تقارٌر التحقٌقات
 -2مهارات الكتابة
 -3المهارات الصحفٌة األساسٌة
 -4إدارة وسائل االعالم
 -5تصمٌم جرٌدة
 -6تقارٌر الصراع الحساس
 -7تحرٌر الرادٌو
 -8التحرٌر التلفزٌونى
 -9أخالقٌات وسائل اإلعالم
 -11تصوٌر فٌدٌو

روابط
الصحافة األخالقٌة  5 -نقطة اختبار اللصحفٌون الذٌن ٌؽطون خطاب الكراهٌة  /حملة للتسامح
 http://ethicaljournalismnetwork.org/assets/docs/018/114/de52912-f230672. pdfفً الصحافة األفرٌقٌة
صحافة الصراع الحساس
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ ims-csj-handbook-2004.pdf

دعم اإلعالم الدولً (شرٌك مع رابطة تطوٌر االعالم بجنوب السودان واتحاد صحفٌٌن جنوب
السودان)
https://www.mediasupport.org/ areas/africa/south-sudan/

االحتٌاجا التدرٌبٌة لجنوب اللصحفٌٌن السودانٌٌن الجنوبٌٌن
https://www.mediasupport.org/publication/training-needs-for-south-sudanese-journalists/

أدوا للصحفٌٌن الذٌن ٌؽطون النزاع والفظائع العنٌؾ ،بٌتر دو توا
https://internews.org/sites/default/files/resources/Internews_ReportingAtrocitiesToolkit_2014-11.pdf
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مالحظا وأفكار ثٌكادو -محاملالجئٌنفٌجنوبالسودان
https://www.youtube.com/watch?v=buA3tsGnp2s
اتونقأتٌم  -مصورة،الثقافةالثالثةلألطفال
http://defyhatenow.net/2016/05/atong-atem-thirdcultureمؤسسةلولدنػ،الدورٌاالمٌركٌللمحترفٌنلوسانجلٌسلٌكرز kids/
luoldeng.org
مارٌمالك  -دٌجٌومودٌل،استانتفوادٌكٌشن
http://www.stand4education.org/
سودانٌةجنوبٌةكتبهامٌر
https://youtu.be/FwgukhUpnL8
المرأةالسودانٌةالجنوبٌةنشطاءحقوقاالنسان
http://www.voanews.com/a/south-sudan-womenroletransitional-government/3346165.html
نساءجنوبالسودانواتفاقٌةالسالم
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/5
/women-of-south-sudan-set-strategic-agenda-for-agender#كافح_الكراهٌة_ االن هوبناءالسالم المجتمعى العاجل،مشروع التدرٌب ومصالحة الصراع ٌهدؾ إلى تعزٌزاألصوا ودعم إجراءا السالم والشباب
ومنظما المجتمع المدنً ذا التوجه السلمى فً جنوب السودان
responsive-peace-agreement
#كافح _الكراهٌة_االن ٌهدؾ إلى تحدٌد وتطوٌراستجابا التخفٌؾ فً  3مجاال رئٌسٌة والفئا المستهدفة التوعٌة – المستوى الشعبى /التعبئة للسالم /
تكنولوجٌا المعلوما
الطالب  .وسائل التواصل االجتماعى لمحواألمٌة  -الشباب  /التدرٌب على
النساءفٌلٌبٌرٌا،العماللجماعٌمنأجاللسالم
المعلمٌن  /المنظما ؼٌرالحكومٌة  /المحامٌن  ،مهارا مكافحةالرسائل – مراسلٌن مراقبٌن  /خبراء
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_of_Liberia_Mass_Actio
#كافح_الكراهٌة_االن  :مبادرة لمكافحة خطاب الكراهٌة عبر وسائل التواصل االجتماعى وهذا المشروع برعاٌة من وكالة الثقافة المفتوحة والتحول
(n_for_Peaceروغ) فى (برلٌن) بالتعاون مع منظمة تمكٌن المجتمع من اجل التقدم (سٌبو) فى(جوبا)
الحاسم
بتموٌل من معهد العالقا الخارجٌة من وزارة الخارجٌة االلمانٌة

